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לאחר שבשבוע שעבר התנהל 'קדם דיון' בביהמ"ש בעתירה שהגישה העובדת החרדית במעון ראש הממשלה 
נגד הגב' נתניהו בגין העסקה פוגענית, קיבל השופט את מרבית טענות משפחת נתניהו  במקביל, דחה 

בית המשפט את בקשתו לערעור של העיתונאי יגאל סרנה 

זאבי סגל

הורה השבוע  אברהמי,  איל  לעבודה השופט  הדין  בית  נשיא 
ראש  במעון  החרדית  העובדת  רבן  ש'  הגב'  של  לפרקליטיה 
העסקה  בגין  שקלים   255.000 בסך  תביעה  שהגישה  הממשלה 
ורלוונטי  תביעה מתוקן  כתב  להגיש מחדש  ומשפילה.  פוגענית 
בתוך 21 יום. בהחלטתו ציין השופט והעלה מספר תמיהות שעלו 
נגד הגב' נתניהו.  לטעמו מכתב התביעה שהוגש לבית המשפט 
כזכור, בשבוע שעבר במהלך 'קדם דיון' שנערך בבית המשפט, 
המליץ השופט אברהמי לפרקליטיה של הגב' רבן להסיר מכתב 
התביעה 3 מתוך 6 משיבים בטענה כי הם אינם רלוונטיים להליך.

השופט אף מתח ביקורת על ניסוח כתב התביעה שכלל לטעמו 
ביטויים משפילים נגד הגב' נתניהו ונגד עובדות נוספות במעון 
להליך.  רלוונטיים  אינם  שלדעתו  תיאורים  הממשלה,  ראש 
על  כי  השופט  קבע  השבוע  שהתפרסמה  בהחלטה  כאמור, 

העותרים להגיש לבית המשפט כתב תביעה מתוקן בתוך שלושה 
שבועות, כתב תביעה אשר יוסרו ממנו פסקאות וביטויים שאינם 
רלוונטיים להליך המשפטי כמו כן דרש השופט מהעותרים למקד 
עצמם בכתב התביעה המתוקן ולקבוע האם הגב' נתניהו תוגדר 
שהוגש  התביעה  שמכתב  לאחר  וזאת  רבן  הגב'  של  כ'מעסיק' 
אחד  ומצד  מאחר  בעניין  דעתם  את  מהעותרים  ללמוד  ניתן  לא 
מוגדרת הגב' נתניהו כ'משיבה' ואילו בהמשך מציינים העותרים 

כי הועסקה על ידי המדינה.
"אמנם בסעיף 31.1 נרשם, בדרך אגב, כי גברת נתניהו הייתה 
מעסיקה בפועל. אלא שעניין זה צריך הבהרה ודיוק, ועל בא-כוח 
התובעת לתקן את כתב התביעה ולהבהיר האם הוא טוען כי גברת 
נתניהו הייתה המעסיקה של התובעת, מכוח זאת יש סמכות לבית 
הדין – או שקמה סמכות לבית הדין בנוגע אליה מטעם אחר )ואם 

כן, יפרט מאיזה טעם(".
יצוין, כי לאחר שיוגש כתב התביעה המתוקן על-ידי התובעת, 

ולאחר שאלו יבהירו מדוע צורפה לטענתם שרה נתניהו כנתבעת, 
נתניהו  משפחת  לבקשת  להיענות  האם  השופט  יחליט  אז  או 
יצוין  למחוק את הגב' שרה נתניהו מהתביעה או לדחות אותה. 
כהן  יוסי  עו"ד  של  בקשתו  את  השופט  דחה  במקביל  כי  עוד, 
פרקליטם של משפחת נתניהו שדרש להורות על צו איסור פרסום 

על פרטי התביעה.
במקביל, השבוע בית המשפט דחה את בקשתו של העיתונאי 
אותו  לחייב  המשפט  בית  החלטת  על  ערעור  לקיים  סרנה  יגאל 
במתן פיצוי של 100.000 ש"ח למשפחת נתניהו בגין ההכפשות 
וחסר  נדיר  ב"תיק  מדובר  כי  טענותיו  את  ודחה  נגדם  שפרסם 
פלדמן  אביגדור  הדין  עורכי  באמצעות  הוגש  הערעור  תקדים". 
וליאור אפשטיין, כאשר בין היתר נטען כי התביעה שהגישה נגדו 

משפחת נתניהו כמוה כתביעת השתקה מובהקת.

ניצחון כפול למשפחת נתניהו

ברוך ברגמן

מתיחות צבאית: השבוע נפרסו סוללות כיפת ברזל 
הישראלית  מההיערכות  כחלק  זאת  הארץ,  ברחבי 
מנהרת  לפיצוץ  האיסלמי  הג'יהאד  של  לתגובה 
התופת על ידי צה"ל, פיצוץ שבמהלכו איבד הארגון 
14 מאנשיו ובהם 2 בכירים בזרוע הצבאית שלו. גם 
לערנותו  האופיינית  שגרתית  בהיערכות  מדובר  אם 
לאורך  אותו  המלווים  האתגרים  מול  אל  צה"ל  של 
מהממד  גם  להתעלם  ניתן  שלא  הרי  השנה,  ימות 

הפסיכולוגי שטומן בחובו תזמון המהלך.
בעוד בכירי הג'יהאד הבהירו עד כה כי "התגובה 
מעוצמת  תופתע  וזו  מוכנה"  ישראל  של  לפשעיה 
בארגון  עברו  שכעת  הרי  עליה,  שתונחת  המכה 
לעמדה של מגננה. ומבהירים כי בעקבות ההיערכות 
שהם  הרי  הרצועה  גבול  על  צה"ל  של  החריגה 
ביותר. בישראל  מעלים את הכוננות לרמה הגבוהה 
משדרים כל העת כי זו אינה חוששת מסבב לחימה 
עכשווי, וכי על חמאס השולט בעזה לקחת בחשבון 
הג'יהאד  ארגון  מצג  נגד  לתגובת  ההשלכות  את 

האסלאמי.
תגבור  רקע  על  כי  השבוע,  הודיעו  עצמו  בארגון 
ובעקבות  עזה  רצועת  מול  צה"ל  של  הכוחות 
הם  כי  הברזל,  כיפות  סוללות  פריסת  על  הדיווחים 
הם  וכי  ביותר'  הגבוהה  ל'רמה  הכוננות  את  מעלים 
ערוכים ל"כל גחמה של צה"ל והסלמה מצד הישות 
אנשיהם  כי  מבהירים  בארגון  עזה".  נגד  הציונית 
הכיבוש  צבא  חיילי  תנועות  אחר  העת  כל  "עוקבים 

לכל  ערוכים  הם  וכי  הרצועה"  במבואות  הפרושים 
תרחיש.

על רקע הדברים, כוח צה"ל פשט השבוע על הכפר 
בטארק  של  ביתו  את  כיתר  ג'נין,  שבגזרת  'עראבה' 
בגזרה  האסלאמי  הג'יהאד  של  השטח  רכז  קעדאן 
על  מגיעה  הלילה  הפעילות  לחקירה.  אותו  ועצר 
רקע הודעת הג'יהאד האסלאמי כי במפקדת הארגון 
בדמשק התקבלה החלטה לגבות מחיר מישראל על 
פעילים   14 והרג  כשבועיים  לפני  המנהרה  פיצוץ 
לארגוני  פנו  בארגון  כי  יצוין  האדמה.  בבטן  ששהו 
זכויות אדם בדרישה להתערב ולהביא לשחרורו של 

קעדאן בשל מצבו הבריאותי הרעוע.
יואב  האלוף  בשטחים  הממשלה  פעולות  מתאם 
כי  ואמר,  ברצועה  המתוח  למצב  התייחס  מרדכי 
כשבועיים  לפני  טרור  מנהרת  פוצצה  "ישראל 
בשטח הריבוני של מדינת ישראל. אנו ערים למזימה 
ישראל.  נגד  רוקם  הפלסטיני  האסלאמי  שהג'יהאד 
הוא משחק באש על גבם של תושבי רצועת עזה, ועל 

חשבון הפיוס הפנים פלסטיני והאזור כולו"
מנגד חאלד בטש, בכיר הג'יהאד האסלאמי בעזה, 
התייחס בביטול לאיומים והבהיר, כי "האיומים של 
ישראל לא יסיטו אותנו מדרכינו. האיום להעביר את 
ולא  אותנו  מפחידים  לא  וללבנון  לסוריה  המערכה 
ימנעו מאיתנו להגיב על מעשה התוקפנות שלהם". 
בג׳יהאד  בכיר  פעיל  כי  בתגובה,  נמסר  מצה"ל 
שבחטיבה  עראבה  בכפר  המתגורר  האיסלמי 
פעילות  במהלך  הלילה  נעצר  "מנשה"  המרחבית 

מבצעית, החשוד הועבר לחקירת כוחות הביטחון.

זאבי סגל

ועדת החינוך של הכנסת התכנסה 
של  הטיפול  בדרכי  לדון  השבוע 
החינוך  במשרד  החרדי'  'המחוז 
בסמינרים.  הבנות  שיבוץ  בבעיית 
אלא שבמהלך הדיון ביטא היו"ר חבר 
הכנסת יעקב מרגי מש"ס את תסכולו 
הכאובה.  בבעיה  'המחוז'  מטיפול 
עד כי האשים אותה בשיתוף פעולה 
נגדה  הגורמים  יד אחת עם  ובעשיית 

היא אמורה לפעול.
לדבריו, "המחוז החרדי מגבה את 
האפליה נגד הבנות והוא מעניק גיבוי 
החרדי  המחוז   – המפלים  לסמינרים 
עם  פעולה  משתף  החינוך  במשרד 
הוא  האשכנזית".  החרדית  הנציגות 
האשים, כי "השוט של גפני חזק יותר 
סובל  "אני  לדבריו,  שלי".  מהשוט 
קיבלתי  ואני  ההורים,  של  הבכי  את 
כתף קרה ממי שאמור לאכוף את חוק 
וילדה  ילד  חינוך חובה, ולדאוג לכל 

במדינת ישראל, אין לי אלא לומר כי 
זאת מעילה באמון, מעילה  מבחינתי 
בתפקיד, שאליו ביקשת להגיע". הוא 
עם  מגע  ינתק  מבחינתו  כי  הבהיר 
אנשי  מנגד  בתפקידו.  שמעל  המחוז 
וציינו  הדברים  את  הכחישו  המחוז 
את המקרים בהם המחוז סייע במיגור 

העוולות.
צביקה  ירושלים  עיריית  ראש  סגן 
כי  אמר,  בדיון  הוא  אף  שנכח  כהן 
לסמינרים  כיום  הרישום  "תהליך 
יש  הראשון  בשלב  כאשר  בעייתי, 
שיבוץ עירוני ולאחר מכן שולטים על 
התהליך. ישנו לוח זמנים של המחוז 
בת  אין  ואכן  בסדר  והוא  החרדי 
בתהליך  אבל  שיבוץ,  ללא  שנמצאת 
אנחנו  מעורבים.  לא  אנחנו  עצמו 
יודעים כיום מי התקבלה לשנה  כבר 
הוא  הרישום  תהליך  ולהיכן.  הבאה 
צחוק, הרישום ע"פ אמות המידה של 

הסמינרים".

על רקע הפריסה הנרחבת של סוללות כיפת ברזל ברחבי 
הארץ, העלתה הזרוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי את 
הכוננות ל'רמה הגבוהה ביותר'   במקביל, בכיר התנועה 
נעצר  קעדאן  טארק  הארגון  של  השטח  ממפקדי  ואחד 
במהלך השבוע בביתו בכפר עראבה – הג'יהאד באזהרה: 

"פניה של ישראל להסלמה"

קולות מלחמה מרגי במתקפה: 
"המחוז החרדי 
מנציח אפליה"

ח"כ  הכנסת  של  החינוך  ועדת  ראש  יושב 
יעקב מרגי מאוכזב מהתנהלות המחוז החרדי 
משתף  המחוז  כי  ומאשים,  החינוך  במשרד 

פעולה עם חברי הכנסת מ'יהדות התורה'



חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

מבצע מיוחד לתושבי אלעד 
ופ"ת ל- 3 חודשים בלבד! 

בר-מצווה מפוארת ברית/ה

חבילת עיצוב אווירה מושלמת:

עשיר  חדש  גורמה  תפריט 
השף  של  בניצוחו  ומפואר 

הנודע קובי מזרחי כולל תקליטן + צלם תמונות/וידאו + עיצוב

חופה מרשימה, עיצוב כסא כלה 

מפואר ועיצוב שולחנות מרהיב

ב- 5,000& מתנה!
+

החל מ- 130& רק- 118&

חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

"ויולה אירועים וכנסים" - אולמות קלאסיים מהודרים ומעוצבים בסגנון פרובאנס. 
גן לעריכת קבלת פנים וחופה לחוויה מושלמת.

139170 &

במקום
בלבד

&

חניה מקורה  כל השנה גלאט כשרכשרות מהודרת 

לפרטים: אריה -  050-4111615 | 03-6818181 | ציר איילון, מחלף וולפסון, חניה צמודה

למנה
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 ארה"ב: השופטת תקבל את 'פרס נובל היהודי'
בית המשפט  כי שופטת  )Genesis Prize( הודיעה השבוע  קרן פרס בראשית 
פרס  של  הראשונה  לכלה  נבחרה  גינסבורג  ביידר  רות  הברית  ארצות  של  העליון 
זה  חדש  פרס   .)Genesis Lifetime Achievement Award( חיים  מפעל 
מוענק לרגל השנה החמישית של פעילות פרס בראשית, שמגזין "טיים" כינה אותו 
"פרס נובל היהודי". נשיא בית המשפט העליון לשעבר, פרופ' אהרן ברק, יגיש את 
השופטת   .2018 יולי  בתחילת  אביב  בתל  חגיגי  באירוע  גינסבורג  לשופטת  הפרס 
וזכויות  זכויות האזרח  פורצת הדרך בתחום  ידועה בעבודתה המשפטית  גינסבורג 
הנשים בארצות הברית. היא זכתה להכרה בתחום המשפט והמחקר, וניהלה תיקים 

בולטים שסייעו לבסס את עקרון שוויון ההזדמנויות וחיזקו אותו.

 ארה"ב: הישג משפטי לטראמפ
וניסוח חוק חדש, רושם הנשיא טראמפ הישג,  לאחר אין ספור דחיות ופסילות 
כאשר בית המשפט לערעורים בקליפורניה הותיר את הצו הנשיאותי ברובו על כנו 
וקבע כי הוא יחול על ארבעה מתוך שש המדינות שנכללו בו. באופן מכוון או שלא, 
ארבעת המדינות לגביהן יחול הצו הינן המדינות המוסלמיות הבאות, איראן, לוב, 
סומליה, סוריה, צ'אד ותימן להיכנס לארה"ב, אם אין להם קשרים משפחתיים או 
עסקיים אליה. בית המשפט החליט כי צפון קוריאה וונצאולה יוחרגו מהצו. מדובר 
בניסיון השלישי של הנשיא לחוקק את הצו שיאסור על מהגרים כמו על גורמי טרור 

להיכנס לשטחי ארצות הברית.

 עוד בארה"ב: שריפה בבית כנסת
כוחות כיבוי והצלה בעיר ברוקלין 
השבוע  פעלו  ארה"ב  שבניו-יורק 
ענק  שריפת  בכיבוי  ארוכות  שעות 
עדת  "בני  הכנסת  בית  מגג  שפרצה 
ישראל" שכילתה רכוש רב  כל בית 
המדובר  הכנסת  בית  הכנסת.  בבית 
עשורים,  שלושה  מזה  פעיל  לא 
עזבו  האחרונים  ובעשורים  מאחר 
והקהילה  הכנסת  בית  מתפללי 

החרדית את האזור – שכיום מתגוררים בה בעיקר גויים. כך גם לפי הדיווחים בכלי 
התקשורת המקומיים, לא נמסר על נפגעים או לכודים שחולצו.

 וגם זה בארה"ב: באנון מוביל מרד
האסטרטג הראשי לשעבר של הנשיא טראמפ סטיב באנון שהודח מתפקידו כעבור 
7 חודשים, מתריע בנאום שנשא בפני ארגונים יהודיים בארצות הברית, כי בניגוד 
למה שנדמה, הרי שדווקא ההיררכיה המפלגה הרפובליקנית, היא שמונעת מהנשיא 
לישראל. דבריו של  עולמו בכל הקשור  ואת השקפת  טראמפ לממש את האג'נדה 
ה'ימין  לזרם  המשויך  ככזה  עצמו  מגדיר  זה  כי  העובדה  לנוכח  מפתיעים  באנון 
הקיצוני' בארה"ב, מה שהצטרף לשרשרת הנסיבות שהעיבו על המשך כהונתו כחבר 
המועצה לביטחון לאומי של ארצות הברית ובהמשך אף כיועצו של הנשיא. באנון 
נשא דברים לאחר שהוזמן להשתתף בכינוס "ציוני אמריקה", הארגון הפרו ישראלי 
במפלגה  השורות  ברענון  הצורך  על  התבטא  במהלכו  בארה"ב.  שהוקם  הראשון 

הרפובליקנית והתבטא כי בכוונתו להוביל "תנועת מרד נגד הממסד התנועתי".

 או"ם: יושבת ראש חדשה לאונסק"ו
אודרה אזולאי בת ה- 38 נבחרה בתום האסיפה הכללית של אונסק"ו לעמוד בראש 
הארגון. מדובר בבחירות חשאיות שנערכו באולם המליאה כשבסיומם התברר, כי 
נעדרו מהליך ההצבעה  נוספות   10 19 מדינות התנגדו,  131 מדינות תמכו במינוי, 
נאסר  נוספות  מדינות  נציגים של תשע  על  גם  כמו  ישראל  על  נפסלו.  קולות  ו-24 
להשתתף בהצבעה ואלו הוצאו מן האולם. הגב' אזולאי נולדה במרוקו, התגוררה 
כי משפחתה מעורה היטב בנעשה במדינות  יצוין  וכיהנה כשרת התרבות.  בצרפת 
ערביות שונות כאשר אביה אף משמש כיועץ למלך מרוקו במקביל לחברותו באחד 
הפורומים המרכזיים של 'מרכז פרס לשלום'. בעבר סיפרה אזולאי כי הושפעה קשות 
מהסכסוך הישראלי פלסטיני כאשר לסביבה בה גדלה הייתה השפעה לכך. מצד שני 

בזמן שכיהנה כשרת התרבות, הצטרפה אזולאי למאבק באנטישמיות.

כותרות השבוע בעולם
העולם

בעריכת חיים פרידלנדר

אלי מזרחי

הוגשה  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
אל- חברת  נגד  ייצוגית  תביעה  לאשר  בקשה 
בתנאי  החברה  שערכה  שינויים  בגין  על, 
 3 כמעט  לפני  המתמיד'  'הנוסע  מועדון 
שלושה  נמנו  התנאים  בשינוי  שנים.  שלוש 
את  מבקשים  התובעים  ובגינם  ששונו  תנאים 
הסכום האגדי: יעדים שלצורך רכישת כרטיס 
יותר של  גדול  יידרשו מספר  בונוס אליהם – 
'נקודות'. יעדים שלצורך רכישת כרטיס בונוס 
אליהם – יידרשו 50% יותר 'נקודות' והפסקת 
'כרטיס  הנקודות  באמצעות  לרכוש  היכולת 

בונוס' פתוח בתאריך לשנה.
אישר  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  בית 
את  והגדיר  הייצוגית   התביעה  את  להגיש 
בארבעת  החברים  ככלל  הקבוצה  חברי 
כסף,  רגיל,  המועדון:  של  השונים  הרבדים 

זהב ופלטינה – שבמועד כל אחד מהשינויים 
בנקודות, שערכן פחת בשל  בתוכנית החזיקו 

השינויים.
"חבר  נכתב:  המשפט  בית  בהחלטת 
ליעד  טיסה  כרטיס  בכסף  שרוכש  במועדון 
גם  יצבור  הוא  הכרטיס  שמלבד  יודע  מסוים 
הוא  כאשר  לכן,  כלכלי.  ערך  בעלות  נקודות 
בוחר לטוס עם המשיבה, הוא עשוי להסכים 
יותר  מציעה  שהיא  הכרטיס  בעבור  לשלם 

מאשר היה משלם למתחרה.
היה   ,2015 בפברואר  התוכנית,  לשינוי  עד 
השתנה  ולא  קבוע  הבונוס  כרטיסי  מחירון 
אצל  ציפייה  נוצרה  כך  כעשור.  במשך 
צורך  שיש  הנקודות  שמספר  המועדון  חברי 
בקלות,  ישתנה  לא  כרטיס  לקבלת  במימושן 

ובוודאי לא יחול על הנקודות שצברו".

ארי קלמן

יוזם  אותו  המרכולים  שחוק  לאחר 
שתחול  חקיקה  בהוראת  גפני,  משה  חה״כ 
בעניין  בג״ץ  פסיקת  על  רטרואקטיבית 
השבוע,  שוב  נדחה  אביבי,  בתל  המרכולים 
הודיע גפני שלשום )רביעי( כי לא יצביע עם 
ממשית  התפתחות  שיראה  עד  הקואליציה 
ישראל'  'כל  עם  בשיחה  השבת.  חוקי  בעניין 
וטען  הקואליציה  ראשי  את  גפני  חה"כ  תקף 
כולם  משהו,  רוצה  היהודי  הבית  "כאשר  כי 
ולא  שקלתי  שבועיים  אני  דום.  עומדים 

דיברתי״.
במענה לשאלתנו, מתי ישוב להצביע, אמר 
גפני: "אחזור להצביע כאשר תהיה התקדמות 
כזכור  שעלו".  החוקים  ארבעת  עם  ממשית 
ויו״ר  הפנים  שר  הודיע  השבוע  בתחילת 
הגיע להסכמות עם השר  כי  דרעי  אריה  ש״ס 
ממשלתית  חוק  הצעת  יעבירו  לפיו,  כץ  חיים 
העבודה  ומשרד  הפנים  למשרד  משותפת 

בעניין המרכולים.
של  המטה  ראש  כי  נודע  ישראל׳  ל׳כל 
השר דרעי, משה ארבל, ניסה לתווך בין גפני 
לא  כי  הודיע  גפני  אבל  הקואליציה.  להנהלת 
התפתחות  שיראה  עד  הקואליציה  עם  יצביע 
פעם  נטש  גפני  במקביל,  בעניין.  ממשית 
נוספת את משכן הכנסת לאחר שהודיע כי לא 
יצביע יחד עם הקואליציה בשל הדיחוי הנוסף 

בהגשת חוק הגיוס.
שאלנו  להצבעות?"  חוזר  אתה  "מתי 

זה  "מה  כהרגלו:  בסרקזם  שהשיב  גפני  את 
השאלה הזו..." 

אתה הולך באמצע היום בלי קיזוז? 
על  עומד,  השבת  חוק  איפה  שנדע  "קודם 

החוקים שהם רוצים הכל עובד במהירות". 
להצטרף  ואחרים  מליצמן  מצפה  אתה 

ולהחרים את ההצבעות? 
גפני מפתיע ומשיב בלא נחרץ. "העליתי את 
אלי  שיצטרפו  כדי  הסיעה.  בישיבת  לדיון  זה 
צריך החלטת סיעה, אם החוק לא יעבור אעלה 

את ההצעה שוב בישיבת הסיעה ונדון בזה".
הוא  אף  הצטרף  אשר  יעקב  הכנסת  חבר 
ואמר  עמיתו  שהשמיע  המלחמה  לקולות 
לדיון  יעלה  לא  השבת  חוק  "אם  השבוע 
התורה  יהדות  שכל  אפשרות  נשקול  השבוע 

תחרים את ההצבעות". 
בשיחה עם "כל ישראל" נשאל חה״כ יעקב 
שעושה  כפי  ההצבעות  את  יחרים  האם  אשר 
מעבירים  ״אנחנו  והשיב:  גפני  סיעתו  יו״ר 
מצביע  שלא  המפלגה  יו״ר  עם  המסר  את 
שהחוק  במקרה  יובן״.  שהמסר  מקווה  היום, 
לא יעלה שוב ביום ראשון, אומר חה״כ אשר 
הצעד  יוחלט  ושם  הסיעה  בישיבת  "ידונו  כי 

הבא״.
חה״כ אשר אף התייחס לדיווחים כי חה״כ 
מקלב מסרב להצביע על חוק הלאום והתעלם 
זה  היום?  עולה  "החוק  בנושא.  מהשאלה 
עולה רק עוד חודש, דבר איתי יומיים לפני", 

סיכם חבר הכנסת הנמרץ. 

תביעה ייצוגית נגד אל-על: 
יותר ממיליארד ש"ח

בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר תביעה ייצוגית נגד 
חברת אל-על בשל שינויים שערכה בתנאי מועדון 'הנוסע 

המתמיד' • סכום התביעה: 1.28 מיליארד ש"ח

בוועדות  מתקדמים  לא  המרכולים  וחוק  הגיוס  כשחוק 
הכנסת, בוחר חבר הכנסת גפני להכריז מלחמה ונוטש את 
מליאת הכנסת ללא קיזוז – צעד הנחשב למרד קואליציוני 
 "קודם שנדע איפה חוק השבת עומד, על החוקים שהם 
את  "מעבירים  אשר:  ח"כ    במהירות"  עובד  הכל  רוצים 

המסר עם יו״ר המפלגה שלא מצביע היום"

המרד של גפני: חוק 
השבת תחילה





 
  

SALE!

03-5523340
זמני פתיחה: א'-ה' 10:00-21:45, יום ו' 10:00-13:00

מבצע ל-10 ימים בלבד!

חליפות
פרימיום

ועוד שלל מבצעים והנחות! 

בני ברק

₪ 5001+1
חליפות
קלאסי

₪ 400
1+1

מכנס 
קלאסי

₪ 1301+1

מכנס 
פרימיום
₪ 1501+1

צעיפים
מבחר דגמים

₪20 

מעילסריגים
נוער

₪50 ₪260 
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רבי עקיבא 80 קומה א‘
02-6501071

זמני פתיחה: א'-ה' 10:30-20:30, יום ו' 10:00-13:00

ירושלים
 מלכי ישראל 41 קומה א'

08-9248023
זמני פתיחה: א'-ה' 10:00-20:00, יום ו' 10:00-13:00

נתיבות
ירושלים 15

03-7160640
זמני פתיחה: א'-ה' 17:00-22:00, יום ו' 10:00-13:00

אלעד
חוני המעגל 26

חגורות עורעניבות
ב- 35&3 ב- 100&
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רבי עקיבא 80 קומה א‘
02-6501071

זמני פתיחה: א'-ה' 10:30-20:30, יום ו' 10:00-13:00

ירושלים
 מלכי ישראל 41 קומה א'

08-9248023
זמני פתיחה: א'-ה' 10:00-20:00, יום ו' 10:00-13:00

נתיבות
ירושלים 15

03-7160640
זמני פתיחה: א'-ה' 17:00-22:00, יום ו' 10:00-13:00

אלעד
חוני המעגל 26

מעילי צמר חגורות עור
גבר ב- 300&ב- 35&



10 כ"ח בחשון תשע"ח 17/11/17

ארבעס
יענקי קצבורג

נערכים  גור  בחסידות 
מיוחדת  לשבת 
שתיערך  וישב  בפרשת 
הנשיאות  חברי  לתורמים 
העולמי  והמרכז  המדרש  בית  של 
המדרש  בית  החסידות,  של 
אלו  בימים  המוקם  בעולם  הגדול 
הנהלת  בירושלים.  שנלר  במתחם 
יונתן  הרב  בראשות  המדרש,  בית 
של  קיומם  את  יוזמת  בורנשטיין, 
להתייעצות  וחשיבה  דיון  ימי 
ותכנון  הבנייה  היבטי  בעניין 
בעיניה  הנחשבים  והחוץ,  הפנים 

למשמעותיים ביותר. 
בניית  שלב  תום  "לקראת  נכתב:  המיוחדת  לשבת  בהזמנה 
העת  הגיעה  כי  אנו  סבורים  המדרש,  בית  הקמת  של  השלד 
לישיבה מחודשת לאן מועדות פנינו. כמי שנמנה עמנו יחד על 
חבר המייסדים אנו מבקשים את אישור השתתפותך האישית, 
בשבת וישב ובדיונים הנלווים למען הקמת בית ה׳, אין המדובר 
העניינים  כאשר  מאוד  משמעותיים  אלא  שגרתיים,  בדיונים 
המייסדים,  חבר  נשיאי  מיידית".  הכרעה  דורשים  הפרק  שעל 
משפחות הנגידים ורדיגר, פלוטשניק, קליין ולנדאו חתומים על 
לשלב  המעבר  על  ידונו  הנושאים  בין  כי  ומעדכנים  ההודעה, 
הנצחות  וכן  לסיום  יעדים  הצבת  תזרים,  מול  תקציב  הפנים, 

בשערים והיכלות לצד ציפוי אבן חוץ.

טרגדיה קשה בעיר אשדוד, השבוע נפטר בפתאומיות 
מגר  מנחם  הרה"ג  בן  ז"ל  מגר  דוד  הילד 
במוח  דימום  קיבל  ה-5  בן  הילד  שיבדלחט"א. 
נולד  ז"ל  דוד  קודם.  רפואי  רקע  ללא  באופן פתאומי 
בחודש טבת תשע"ג, התחנך בת"ת 'מאיר עיני ישראל', כאשר 
בלט בין התלמידים בחינניותו. תמיד היו פניו מאירות ושמחות. 
עזים  כאבים  על  והתלונן  בטוב  חש  לא  האחרון  חמישי  ביום 
איבד  בעיר, שם  'אסותא'  לבית החולים  הובהל  הילד  בראשו, 
את הכרתו. לאחר בדיקת סי.טי. אובחן כי סובל מדימום פנימי 

במוחו ומיד הועבר הילד לבית החולים 'תל השומר'.
"מורי  מדמעות:  חנוק  בקול  הלב  קורעת  בהלוויה  אמר  אביו 
להתחזק  מבקש  היה  זצ"ל  קרלנשטיין  צבי  דב  הרב  מרן  ורבי 
גם  וכך  האסורים  מדברים  הפה  שמירת  לצד  התורה,  בלימוד 
להיזהר בזהירות יתירה באהבת חינם, אמרו לי כי ההלכה היא 
שמותר לעורר אך לא להספיד. לעורר אני לא ראוי, אבל אני לא 
חושב שצריך לעורר. לראות את המיטה של הבן שלי פה, זהו 
החיזוק הכי גדול שיכול להיות. כשרואים אבא מבכה ילד שעד 
לפני ימים ספורים היה במיטבו וברגע אחד הכל התחלף, אין 
חלקת  חדשה,  בחלקה  נטמן  הוא  דבר".  על  לעורר  צורך  כבר 

הילדים, שקודשה אתמול. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

טרגדיה קשה ומזעזעת בקהילת באבוב: בכאב גדול 
השבוע  התקבלה 
פטירתו  על  הידיעה 
הרב  של  הפתאומית 
בונה  ז"ל,  פוגל  יעקב  ר'  החסיד 
ברק  בבני  באבוב  מוסדות  ומקים 
של  באהלה  לן  עסקניה,  ומטובי 
ודבוק  בה,  להגות  והרבה  תורה 
בלב ונפש לאדמו"רי בית באבוב. 
היה  בלבד  וארבע  ששים  בן 
כל  את  בהלם  שהכתה  בפטירתו 
אחד  הרבים.  ומוקיריו  מכרמיו 
הסופר  יבדלחט"א  הוא  מחתניו 
והעיתונאי ר' יעקב רייניץ מעיתון 

'המודיע'.

יומא דהילולא השני לפטירת בעל  יציינו את  השבת 
הגרד"צ  גרודנא  ישיבת  ראש  צדק"  ה"מעגלי 
במוצ"ש  שנערך  מיוחד  בכינוס  זצ"ל,  קרלנשטיין 
באשדוד בבנין העתידי של הישיבה המכונה "השלד" 
התכנסו מאות תלמידי הישבה למעמד כבוד התורה בה נשאו 
דברים ראש הישיבה הגאון רבי משה שמידע והמשגיח הגה"צ 
בהיכל  כללי  שיעור  התקיים  אתמול  ברינגר.  יהודה  חיים  רבי 
גרודנא  ישיבת  ראש  שמידע  הגר"מ  חתנו  מפי  גרודנא  ישיבת 
מתורתו ומשנתו של חמיו בעל המעגלי צדק. העליה המרכזית 
תתקיים  ותלמידיו,  המשפחה  בני  בהשתתפות  המנוחות  להר 
בראשות  בבוקר,   10.00 בשעה  היא"צ   ערב  שישי  יום  היום 

ראשי ורבני הישיבה וחתניו הגאונים.

מוטי  הזמר  הרגש,  לאמן  טובה  בשעה  נולדה  בת 
האישי  מנהלו  השבוע,  ראשון  ביום  שטיינמץ 
"מאחלים  המשמחת  ההודעה  את  פרסם  בנט  רובי 
מעומקא דליבא ברכת מזל טוב חמה לאמן הבית, נעים 
ייתן  וב"ב לרגל הולדת בתו בכורתו".  זמירות מוטי שטיינמץ 
ה' ויזכו לגדלה לחופה ולמעש"ט מתוך נחת דקדושא וכל מילי 

דמיטב", כתב רובי בנט.
כזכור לפני שנתיים נישא מוטי שטיינמץ לבתו של הדיין הגאון 
אי"ה  יתקיים  הקידוש  כי  נודע  ל'ארבעס'  ויזל.  ישראל  רבי 

בשבת פרשת ויצא.

הגאון המקובל רבי דב קוק מטבריה ממשיך ביוזמתו 
השבוע  לציבור,  שמע"  "קריאת  ערכות  לחלוקת 

 1 חשמונאים  ברחוב  "מוטל"  של  למזנון  קוק  הגר"ד  הגיע 
וחילק להם בעצמו את  בטבריה והפתיע את הלקוחות הרבים 
ערכת "קריאת שמע". ביקורו המפתיע הביא את בעלי המקום 
הרבים,  "לזיכוי  נכתב  עליה  מפוארת  עמדה  בחנות  להציב 
קריאת 'שמע ישראל' על המיטה – בקשת מורנו ורבנו הצדיק 

הרב דב הכהן קוק שליט"א".

הגאון  מיוחד בפנמה  בביקור  בימים האחרונים שהו 
חכמי  מועצת  חבר  בעדני  שמעון  רבי  הגדול 
גדולי  עמאר,  הגרש"מ  ירושלים  של  ורבה  התורה, 
אזרק  ויקטור  ראש הקהל  לחתונה אצל  הגיעו  התורה 
נ"י, הגר"ש בעדני יצא לאחר מכן מפנמה לניו יורק, וצפוי לבקר 

ליווה  מהארץ  בצאתו  במקסיקו.  גם 
אריה  ש"ס  יו"ר  בעדני  הגר"ש  את 

דרעי עד כבש המטוס.

לייקווד  ישיבת  ראש 
הגר"מ קוטלר יצא בסוף 
השבוע האחרון עם קבוצת 
בית  ישיבת  ותורמי  נגידי 

מדרש גבוה לייקווד לפראג שם עלו לקברי הצדיקים, הנגידים 
ערכו תפילה מיוחדת עם ראש הישיבה וערכו את השבת בצלו, 

ביום שני שב ראש הישיבה לליקווד.

ביום שלישי התקיימה באולמי "באר מרים" בני ברק 
שמחת הבר מצווה לנכדו של יו"ר "דגל התורה" 
ויו"ר ועת הכספים ח"כ משה גפני, בן לבנו ר' מיכי 
גפני, בין היתר השתתפו מרנן ורבנן חברי מועצת גדולי 
ברגמן,  הגרמ"צ  פוברסקי,  הגרב"ד  התורה"  "דגל  של  התורה 
הגר"ד כהן, הגרמ"ה הירש, יו"ר הכנסת יולי אידלשטיין, רעיית 
ליצמן,  יעקב  נתניהו, שר הבריאות  ראש הממשלה הגב' שרה 

שר התחבורה ישראל כץ, השר לביטחון פנים גלעד ארדן, שר 
התקשורת איוב קרא, יו"ר העבודה אבי גבאי, ראש הסגל של 
ראש הממשלה יואב הורביץ. יו"ר הקואליציה ח"כ דוד ביטן, 
חברי הכנסת וחברי המועצות של דגל התורה מכל הארץ בהם 
השתתפו  וכן  גוטרמן.  יעקב  עילית  מודיעין  עיריית  ראש  בלט 
היהודי',  'הבית  ועד  מ'מרצ'  ציבור  אישי  של  ארוכה  רשימה 
דקות  לכמה  עצר  גפני  ח"כ  הסבא  כאשר  נרשם  מעניין  רגע 
את השמחה והסתודד עם נכד מרן הגר"ח קניבסקי – ר' יענקי 
קניבסקי. השנים שלא הגיעו להשתתף וזאת בשל שנת אבל - 

יו"ר ש"ס ר' אריה דרעי וראש עיריית בני ברק חנוך זייברט.

בחסידות גור נערכים לשבת התייעצות לקראת סיום בניית בית 
המדרש הענק, מוטי שטינמץ יערוך קידוש להולדת בתו בשבת 
הבאה, הסיבה להגעת הגר"ד קוק למזנון של 'מוטל' ויו"ר "דגל 

התורה" איחד בבני ברק את בכירי הקואליציה והאופוזיציה



המקום פתוח בימים א' - ד' בין השעות: 20:30 - 16:30.
מועדי פתיחת הקורסים: ט"ז בחשון תשע"ח 5/11/17.

בית מרחב הזהב 
פותח שעריו לנשים מגיל +50 

קורס מחשבים 
למתחילים

התעמלות 
מגילותמחול ותנועהמקהלהציור חופשיבונה עצם

קורס מחשבים 
למתקדמים

ניהול תקציב 
אנגלית שוטפתהבית במחשב

 הכרת המחשב, אינטרנט 
ודואר אלקטרוני

 10 מפגשים בני שעתיים 
אקדמיות )90 דק’(

 תכנית אימון אישית 
לכל מתעמלת

 קבוצות קטנות
 מדריכות אקדמיות

 תחומי התעמלות מגוונים
 כל שיעור בן שעה  

יום שני -  17:00,18:00, 
 19:00

יום רביעי -  17:00,18:00

 בהדרכת מורה 
מקצועית

 התשלום כולל את כל 
החומרים

כל יום רביעי בין השעות: 
6:00-7:30 

בהדרכת אפרת בן מנחם 
ומומחית  מוסיקולוגית 
לפיתוח קול ושירה נכונה

כל יום ראשון בין השעות: 
7:00-8:30

 למתחילות, ממשיכות 
ומתקדמות

 תשומת לב אישית 
לכל אחת

כל יום ראשון בין השעות: 
17:00-20:30

 כל מגילה תלמד 
סמוך לזמן קריאתה

 עיון וניתוח כל מגילה 
בהדגשת פרשנות חז"ל
 עיון בבעיות מרכזיות

 הדמויות השונות 
בראיי מקורות חז"ל

 ביאורי תפילה

כל יום ראשון בין השעות:
19:00-20:00

 ניהול המידע במחשב 
)מסמכים, תמונות, תיקיות 

ועוד...(
 דרישות: שליטה בדוא"ל

 10 מפגשים בני שעתיים 
אקדמיות )90 דק’(

8 מפגשים בני שעתיים אקדמיות 
)90 דק’(

 הקניית יסודות באופן שיטתי 
 אוצר מילים לשימוש יום יומי 

 דגש על שיחה חופשית 
 לימוד בקבוצות קטנות

 מורה בעלת נסיון רב

יום רביעי - שתי קבוצות:
8 מפגשים של שעה וחצי ב-

לפרטים והרשמה: אילה/שרה טל: 03-6186832
aguda.media@gmail.com :האגודה למען הזקן רח' בעל התניא 34 ב"ב | באין מענה יש להשאיר הודעה. מייל

האגודה למען הזקן בני ברק
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מצגות על 

מסך מלא 

במגוון נושאים

יחידניתהדרכה
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ונשים 
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                 מדור מוזיקה // הילה פלאחמהנשמע?

מזל טוב כפול למוטי שטיינמץ
בכורה  באלבום  שטיינמץ  מוטי  החסידי  הזמר  ענק 
שנים  מספר  עבד  עליו   )1 טוב  )מזל  בקרבי״,  ״הנשמה  חדש 
עם מוזיקאים מהארץ ומחו״ל. שטיינמץ מופיע בעיקר בארועי 
״זיץ״ המיועדים לקהל בחורי ישיבות בהם מושרים שירי רגש 
מככב  הוא  כן,  כמו  וחסידות.  תורה  דברי  ונאמרים  ודבקות 
כולו.  העולם  ברחבי  חרדיים  נגידים  של  יוקרתיות  בחתונות 
שטיינמץ רשם מספר שיאים בקריירה המוסיקלית שלו ביניהם 
מרדכי  החסידית  המוסיקה  מלך  עם  שביצע  דואטים  שורת 
אור  ראה  בטרם  עוד  הכלל  לנחלת  שהפכו  ושירים  בן-דוד, 
אלבומו הראשון. בנוסף, אנו מנצלים פינה זו בכדי לאחל למוטי 
שטיינמץ ולרעייתו, מזל טוב ורוב נחת יהודי לרגל הולדת בתם 

)מזל טוב 2(

כח הרצון של רולי דיקמן
בתום 6 שנות עבודה בישראל וברחבי העולם, יצא לאור 
דיקמן.  רולי  החסידי  הזמר  של  הרצון”,  “כח  הבכורה  אלבום 
והמעבד  המלחין  אחיו  עם  יחד  מוזיקאלית  הופק  האלבום 
יואלי דיקמן. במהלך השנים הושקע מאמץ רב לאחד את מגוון 
השירים שהוכנסו לאלבום לאחר בחירה מההצעות שהתקבלו 
בתעשייה  דבר  שם  דיקמן,  רולי  המלחינים.  גדולי  ממיטב 
המוסיקלית ובאירועי התרבות התורניים ברחבי הארץ הפתיע 
בתעשיית  השמות  גדולי  עם  פעולה  בשיתוף  החדש  באלבום 
הרגש  אמן  החסידי,  הזמר  גדול  עם  מדואט  החל   - המוזיקה 
נוטלים  כמו”כ,  ד’אור.  דוד  לזמר הטנורי  ועד  מיכאל שניצלער 
חלק המוזיקאים אלי קליין, אודי דמארי, יצחק אקר, יאיר שובל, 

שרולי ברונכר, יואלי דיקמן ואמרגנו עוזר דרוק.

כי הם חיינו 
ובכוללים,  בישיבות  הזמן  תחילת  לרגל  חורף:  זמן 
הם  ׳כי  חדש  ללחן  בקליפ  גוטליב  מרדכי  ר’  המלחין  מפתיע 
חיינו’.  הלחן, בסגנונו הייחודי והכובש של ר׳ מרדכי, מלא רגש 
ודביקות של אהבת התורה, תוך כדי תחינה ובקשה - ‘ואהבתך 
אל תסיר ממנו לעולמים’. בימים אלו עמל ר׳ מרדכי על אלבום 
המוזיקה  לשוחרי  אמתית  בשורה  ויהווה  בקרוב  שייצא  שלם 

האותנטית. 

מלך יחיד 
אלי  החסידי  הזמר  כוכב  מגיש  שבת,  ולכבוד  לקראת 
יחיד”.  “מלך   - החדש  הרגש  ללהיט  מיוחד  ביצוע  הרצליך 
בגרסת פסנתר מרגשת בליווי משה ואלי לאופר, אשר נוסכת 

נופך שבתי במילים, אשר לקוחות מתוך סדר ליל שבת.

הגיע הזמן של רועי ידיד 
ידיד  רועי  משחרר  שלו  השלישי  הסולו  לאלבום  בדרך 
מפגשים  המגמה:  את  שממשיך  כזה  נוסף,  מסקרן  סינגל 
והלחין  “הגיע הזמן”, שיר שכתב  והפעם,  מוזיקליים מפתיעים 
במיוחד עבור רועי המוזיקאי המוערך וחברו הטוב והוותיק ישי 
ריבו. “החיבור שלי לכתיבה שלו - מיידי עוד מאז כתב שירים 
כנער בן 14...”, מגלה רועי ידיד. הסינגל המקורי הנוכחי מצטרף 
במיוחד   מרשימה  פעילות  המייצג  עשיר,  מוזיקלי  לרזומה 
כן לגלות זה שהשיר  בתחום המוזיקה היהודית. מה שאפשר 

שיחתום את האלבום יהיה בלחן של חנן בן ארי.

העולם הגדול של אלירן אלבז
אלירן אלבז מארח את רועי ידיד במחרוזת “העולם גדול” 
המשלבת בין מזרח ומערב. צלילי הגיטרה המזרחית מתמזגים 
עם הסאונד של כלי הנשיפה המערביים. וביחד יוצרים שילוב 
חסידי- זמר  לבין  המזרחי  מהז’אנר  זמר  בין  המפגיש  מיוחד 

את  מזרחיות.  קלאסיקות  מבחר  יחדיו  המבצעים  ישראלי, 
איש  אמון  עליו  מיוחד  וידאו-קליפ  מלווה  המחרוזת  יציאת 
אלירן  מוסיקלית:  והפקה  עיבוד  שירה.  קובי  והצילום  הווידאו 

אלבז ושמואל אהרון.

ישרא מן - מבצע, מלחין ומעבד
לאחר שלושה סינגלים, בהם נטל חלק מאחורי הקלעים 
“הבו   – חדש  בסינגל  מן  ישראל  המוסיקלית,  העשייה  של 
להשם”, בו הוא עובר אל קדמת הבמה, כשמלבד הביצוע הוא 
מכניס  מן  המוסיקלי.  העיבוד  על  ואף  הלחן,  על  וחתום  אמון 
משב רוח מרענן בתעשיית המוסיקה החסידית. אל השיר חברו 
טובי הנגנים בארץ, וזמרי המקהלות הכישרוניים תחת שרביטו 
של מנצח מקהלת “ידידים העולמית” יעקב רוטבלט, להפקה 

משובחת ומרשימה.

מתנות קטנות מהווקאל’ס
נוסף,  קליפ   - בסינגל    FDD Vocal הזמרים  הרכב 
של  בלחנו  קטנות’  ‘מתנות  לשיר  ומרענן  חדש  ביצוע  והפעם 
ייחודית  בגרסה  הווקאל’ס  קליינשטיין.   רמי  הישראלי  היוצר 
טהרת  על  כשכולו  מוזיקלי,  ביצוע  ההרכב:  את  המאפיינת 
המוזיקה הווקאלית. כזכור, חברי הווקאל’ס, הינם בוגרי להקות 
המגזרים  בין  החיבור  את  הייחודי  בסגנונם  ומבטאים  צבאיות 
השונים בחברה. בהופעותיהם הרבות בארץ ובעולם, נפגשים 
הכמהים  בתפוצות,  היהודיות  הקהילות  עם  ההרכב  חברי 
ומסורת  יהדות  גם  המשלבת  אותנטית  ישראלית  למוזיקה 
הקלטת  על  הווקאל’ס  חברי  עובדים  אלה  בימים  ישראל. 
חומרים נוספים, מקוריים וישנים כאחד, במגוון רחב של סגנונות 
ומארחים חזנים וזמרים מכל קצוות הקשת המוזיקלית, כשהכל 

על טהרת מוזיקת הא-קפלה.

עקיבא מרגליות שר בלב שלם
הזמר והיוצר החסידי עקיבא מרגליות, ממשיך להסתער 
בת  מוזיקלית  שתיקה  בתום  החסידית  המוזיקה  תחום  על 
10 שנים ומשחרר כעת דואט “בלב שלם” - סינגל שני מתוך 

המוזיקה  ענק  עם  יחד  והפעם  וחברים״  ״מרגליות  האלבום 
וחיים  עקיבא  של  הדואט  ישראל.  חיים  החסידית  היהודית 
נוסף  אליהם  משלימים,  בצבעים  קולות  מניפת  מגיש  ישראל, 
של  חוויה  והתוצאה,  דיקמן  יואל  של   והנעים  המיוחד  העיבוד 

הרמוניה יהודית – והפעם עם סלסולים.

עמרם אדר הוא יהודי מאמין
עמרם  השם  הלטינית,  באמריקה  היהודיות  בקהילות 
אדר, נפוץ מאוד, אולי אף יותר מכל אומן חסידי אחר. בשנתיים 
שנבחרים  ואירועים  בשמחות  ערה  פעילות  לצד  האחרונות, 
בקפידה עבד אדר על אלבומו השלישי. הוא גייס אליו למיאמי 
שני מוזיקאים ישראלים נחשבים, הכי טובים בתחומם - איציק 
שמלי ותמיר צור ויחד עמו כתבו והקליטו שירי קודש בעיבודים 
סגנונות  במגוון  בלהיטים  גדוש  אלבום  התוצאה:  מרתקים. 
שאהבה  את  באלבום  למצוא  אדם  לכל  המאפשר  עכשוויים, 

אוזנו.

משה דוויק שואף למעלה
משה דוויק )29( בוגר ישיבות, למד את תורת הפיוט ורזי 
המקאמים עוד בהיותו צעיר והחל להופיע באירועים ישיבתיים, 
שנחשף  הרחב  לציבור  ענק  ומופעי  תרבות  היכלי  דינרים, 
לשירה מדהימה וליכולות ווקאליות מרשימות במיוחד. למרות 
כל  על  והחזנות  הפיוטית  בשירה  משה  של  הרבה  בקיאותו 
השירה  סגנונות  כל  את  מבצע  הוא  האירועים  במהלך  גווניה, 
הארץ  ברחבי  הקהל  כאחד.  וישראלית  מזרחית  החסידית, 
והעולם, דרש מדוויק אלבום מקורי, והנה הצעד הראשון כבר 
כאן: “למעלה”, סינגל קצבי שנכתב ע”י רמי לב, הלחן של עדי 
לאון והעיבוד של אלירן אביטל, לצד נגנים מהשורה הראשונה 

שהתגייסו להפקת השיר המדהים.

מור אלקיים מבקש: רפאני
השיר  את  קלה  איציק  הזמר  שביצע  אחרי  שנים   18
מדהימה  בצורה  מחדשו  אלקיים  מור  והפייטן  הזמר  “רפאני”, 
כשברקע העיבוד של אילן לב, מי שהיה אחראי לעיבוד המקורי 
והמרגש. מור אלקיים שגדל בבית מוזיקלי בדרום הארץ, בנו 
והעולם,  הארץ  ברחבי  מאוד  מוערך  פייטן  אלקיים  ג’קי  של 
דרך  הבא  לדור  המוסיקה  רזי  בהעברת  זמנו  את  משקיע 
שיעורים, סדנאות והרצאות בהם הוא מלמד ילדים, נערים ואף 
מבוגרים את סודות הפיוט והשירה העכשווית. אלקיים מתמרן 
רבה.  בהצלחה  הערביים  והסלסולים  המקאמים  לימודי  בין 
שהביצוע  ‘רפאני’  בחידוש  מתבטאת  בשירה  המצוינת  הבנתו 

שלו לא מבייש את המקור.

יאיר הראל צא ליער!
יאיר הראל, מנהל להקת החתונות הותיקה ‘מקום בלב’ 
יוצא לדרך חדשה של יצירה אישית. במקביל לנגינה בשמחות 
סינגל  ומשחרר  סולו  בקריירת  פותח  הוא  השונים,  ובאירועים 
ראשון מתוך אלבום בכורה; ‘צא ליער’ אותו כתב, הלחין והפיק 
מוסיקלית. “השיר מדבר על התבודדות וחיפוש עצמי, לא לפחד 
ללכת דווקא למקום הפחות מוכר בשביל לגלות עוד מעצמנו”.  

אמיר אליהו קורא לאבא
השיר  את  אליהו  אמיר  הוציא  מאז  עברו  שנים  חמש 
הקודם שלו ‘אבא’, הזמר שחורך את רחבות האירועים מתקשה 
למצוא זמן פנוי להקליט באולפנים אבל כשזה קורה הוא לא 
משיק  כעת,  ביותר.  הטובה  ההפקה  את  ומשקיע  מתפשר 
הזמר אמיר אליהו שיר חדש: בבקשה. הסינגל שאומנם מוכן 
בצל  כעת,  ודווקא  המתאים  לרגע  חיכה  חודשים  כמה  כבר 
המלחמות הפנים דתיות, בין המפלגות והדעות השונות החליט 
אמיר אליהו להוציא את השיר ולבקש בו את הגאולה. המילים 
בחסידות  מקורן  לאון  עדי  של  ללחן  קומה,  דודו  כתב  שאותן 
בכל  מהבורא  הגאולה  בקשת  את  דיגלה  על  שחרטה  חב”ד 
ובחרו את  גם בבחירת הנגנים לא התפשרו בהפקה  ויום.  יום 

הטובים ביותר.

השותפים של אבשלום סלוק 
ביום-יום  ילדים.  לשלושה  ואב  נשוי   )34( סלוק  אבשלום 
הוא איש חינוך, המנהל ומרכז את הגרעין המשימתי בעתלית, 
בה מתגורר. הרצון להקליט אלבום בכורה שירכז את השירים 
חלום  של  בגדר  היה  תמיד  נפשו,  נבכי  מתוך  והלחין  שכתב 
הוא   – “שטף החיים תמיד מאיים לאבד את החלומות”  רחוק. 
הפיק  אותו  מוסיקלי  הרכב  עם  לנגן  התחיל  אבשלום  מחייך. 
דותן מושנוב, אבל דווקא כשההרכב התפרק התחילו השניים 
שייקרא  הבכורה  אלבום  השירים.  הקלטת  על  יחד  לעבוד 
‘לחיות’ צפוי להכיל עשרה שירים מקוריים של דיבור כנה על 
השאלות, הפחדים והתקוות הגדולות של חיינו, בחלקם נדרש 
הוא   – שותפים  הציבור.  עם  אותם  לחלוק  כדי  אומץ  מעט  לא 
השיר הראשון אותו משחרר אבשלום מתוך האלבום שבדרך. 

עקיבא תורג’מן: “והאר מלבי”
עקיבא תורג’מן הוא מוזיקאי יוצר בן 25. נשוי ואב לשתיים. 
ומרגישים את  כיום בתל אביב, אבל במקור הוא מדימונה,  חי 
העת  של  הבולטים  היוצרים  אחד  עקיבא,  שלו.  ביצירה  זה 
האחרונה, השיק אך לפני חודש את אלבום הבכורה המדובר 

שלו, “עולמות”. היום, משיק עקיבא את הקליפ “והאר מלבי”.
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לבריאות

שמירת עיניים

לצד  האלרגיות.  ואיתה  כאן  כבר  המעבר  עונת 
להופיע  גם  עשויה  והמוכרות,  הידועות  האלרגיות 
אלרגיה בעיניים שעלולה לגרום לדמעת, אדמומיות 
ונפיחות. במקרים חלשים, ניתן להשתמש בדמעות 
במקרים  הסימפטומים.  על  להקל  כדי  מלאכותיות 
קשים, אסור להרכיב עדשות מגע ויש להיוועץ עם 

רופא או אופטומטריסט.  
במידה והמטופל מודע לאלרגיות בתקופות המעבר, 
ובכך  המונע  הטיפול  את  מראש  להכין  מומלץ 

להמשיך וליהנות מהרכבת עדשות מגע . 
איכותיות  מגע  בעדשות  להשתמש  כדאי  בנוסף,   
חשוב  גבוהה,  לחות  על  השומרים  גלם  מחומרי 
בעדשות,  השימוש  זמני  על  יותר  אף  להקפיד 
ההיגיינה במהלך ההרכבה ועל כללי הרכבה נכונים.
להרכיב  הנוטים  מגע  עדשות  מרכיבי  מעט  לא  יש 
עדשות בתדירות רבה או למשך שעות רבות, מעבר 

לזמן שלהן הן יועדו. 
והסרה  הרכבה  על  הקפדה  ואי  נכון  לא  שימוש 
טשטוש  בעין,  נוחות  לחוסר  לגרום  עלול  נכונים, 
הראייה, דלקת בקרנית ואף לנזק בלתי הפיך לקרנית. 
האופטומטריסט עוזי כהן, מאופטיקה כהן הצפונית, 
כי  מציין   ,ALCON המגע  עדשות  מותג  לטובת 
להקפיד  מאוד  "חשוב  להכל.  הבסיס  היא  היגיינה 

על היגיינה בכל שלבי השימוש בעדשות מגע".
ניטרלי,  רצוי  בסבון,  ידיים  שטיפת  על  להקפיד 
להחליף תמיסה מדי שימוש ולהחליף מחסנית בכל 
פעם שנגמר בקבוק של תמיסה. "ישנם אנשים שלא 

בעין,  דלקות  ופיתחו  ההיגיינה  כללי  על  הקפידו 
גירוי ודחייה של העדשה, אלרגיה קשה ועד מצבים 
להותיר  שעלול  הקרנית  על  פצע  כמו  קיצוניים 

צלקת". 
לדבריו כל מרכיב עדשות צריך לשאול את עצמו 3 
שאלות מהותיות כדי לדעת האם העדשות מתאימות 

לו ולא מזיקות לעיניים:
 אם אני רואה טוב

 אם אני נראה טוב )אין אדמומיות בעין, למשל(
 אם אני מרגיש טוב  

אם אחת מהתשובות לשאלות היא שלילית, מומלץ 
להוציא את העדשות.

 
כללי ההקפדה בעת הרכבה והסרה של 

עדשות המגע הם: 

את  היטב  לשטוף  תמיד  הקפידו  ההרכבה  בעת 
באמצעות  היטב  אותן  ולייבש  וסבון  במים  הידיים 
מגבת נקייה. נערו בעדינות את אריזת העדשות לפני 

הפתיחה. פתחו את האריזה.
 שפכו את העדשה אל תוך כף היד שלכם. או, אם 
בעזרת  המיכל  מתוך  העדשה  את  הוציאו  צורך  יש 
יש  אם  בעדשה:  התבוננו  שלכם.  המורה  האצבע 
מוכנה  היא  צורה עם הקצה המעוגל בשלמות,  לה 
להרכבה. אם הקצה מעוקל, היא הפוכה כלפי חוץ,  

הפכו אותה. 
מטה  כלפי  התחתון  העפעף  את  למשוך  יש   

את  למשוך  יש  היד.  אותה  של  האמה/קמיצה  עם 
יש  השנייה.  היד  עם  מעלה  כלפי  העליון  העפעף 
ולהניח  המראה  אל  או  העדשה  אל  היישר  להביט 
העדשה,  הנחת  לאחר  העין.  במרכז  העדשה  את 
העליון  את  ואז  התחתון  העפעף  את  לשחרר  יש 

ולמצמץ. העדשה אמורה להיות במרכז העין.
יש  המגע,  עדשות  את  להסיר  יש  היום,  בסוף   
לשטוף היטב את הידיים במים וסבון ולייבש אותן 
על  מקלות  יבשות  ידיים  נקייה,  מגבת  באמצעות 
העין  כאשר  פעמים,  מס'  מצמצו  העדשה.  הוצאת 
יש למשוך את העפעף  יש להביט למעלה.  פקוחה 

העליון כלפי מטה בעזרת יד אחת. 
עם  מטה  כלפי  התחתון  העפעף  את  למשוך  יש   
העדשה  את  להחליק  יש  השנייה.  היד  של  האמה 
את  לצבוט  יש  המורה.  האצבע  בעזרת  מטה  כלפי 

העדשה בעדינות בעזרת האצבע והאגודל.
הוראות  את  לבצע  העדשה,  את  להסיר  יש   
את  ולשמור  או שטיפה(  )שפשוף  בעדשה  הטיפול 
העדשה בתמיסת העדשות. יש לזרוק את העדשות 
ומדובר  במידה  המומלצת.  השימוש  תקופת  בתום 

בעדשות יומיות יש לזרוק אותן לאחר ההסרה.
 

חדשנות בעדשות  

 – החדש  והדור  המגע  עדשות  סוגי  בין  ההבדלים 
טכנולוגיית מדרג המים

בעבר, לקוחות רבים השתמשו בעדשות מגע יומיות 
"הידרוג'ל".  שנקרא  חומר  העשויות  הישן,  מהדור 
ישנה  מטכנולוגיה  עשויות  אלו  מגע  עדשות 
והחיסרון בהן הוא עבירות חמצן נמוכה דבר אשר 

עלול לגרור בעיות קליניות בעיניים.
הנקרא  חומר  עשויות  יותר  מתקדמות  מגע  עדשות 
עבירות  מאפשר  זה  חומר  הידרוג'ל",  "סיליקון 
לחות  ומכאן  המגע  בעדשות  יותר  גבוהה  חמצן 

גבוהה יותר ונוחות יוצאת דופן.
יומיות  מגע  עדשות   - ביותר  החדש  והדור 
בטכנולוגיה חדשה הנקראת "מדרג המים", שגורמת 
על  ושומרת  בעין,  מורגשת  אינה  שהעדשה  לכך 
לחות העין לכל אורך השימוש. 9 מתוך 10 מתנסים 

לא מרגישים את העדשה בעין.
אלו עדשות המגע הראשונות והיחידות בהן תכולת 
והוא  העדשה,  שטח  פני  ועל  בליבה  שונה  המים 
חמצן  עבירות  עם   ,100% כמעט  של  לרמה  מגיע 

הגבוהה ביותר בקטגוריית עדשות מגע היומיות.
של  השטח  ופני  הליבה  בין  הבדל  שישנו  הכוונה 
השטח  בפני  מלא  סיכוך  שישנו  כך  העדשות, 
נוחה  לא  ותחושה  יובש  המונע  ביותר  החיצוניים 
בזמן העפעוף. חומר סיליקון הידרוג'ל נמצא בליבה 
– החלק הפנימי של העדשות עם תכולת מים נמוכה 

כדי לאפשר יכולת העברת חמצן גבוהה.

עוזי  האופטומטריסט  באדיבות  והמידע  *הטיפים 
ALCON כהן לטובת המותג

סל תרופות
ללא  תרופה  משיקה  פארמה  דקסל 
בישראל:  הכאב  בתחום  מרשם 
קומבודקס. לראשונה בישראל - תרופה 
ייחודית לטיפול במגוון רחב של כאבים 
והורדת חום המשלבת את שני החומרים 
ואיבופרופן  פראצטמול  הפעילים 
משמעותית  יותר  יעיל  אחת.  בקפליה 
בשיכוך כאבים. מחיר: 39.90 ₪

מזג  שינוי  עם  בחורף,  במיוחד 
האוויר והמחלות הויראליות, מציעה 
טלפארמה, הפארם המקוון המוביל, 
קומפקטי  נייד,  אינהלציה  מכשיר 
לו  ומחוצה  בבית  לשימוש  ושקט, 
מבית מדיק ספא. המכשיר מגיע עם 
אחריות  ועם  וילד  מבוגר  מסיכות 
למידע   ₪  339.90 מחיר:  לשנה. 
1-800-61-62-63

ומשכך  חום  מוריד  נובימול”  “טיפטיפות 
 .3 גיל  ועד  לידה  מגיל  לשימוש  כאבים 
נובימול  בטיפטיפות  היחיד  הפעיל  הרכיב 
אותו  לתת  שניתן  רכיב  פראצטמול,  הוא 
עליו,  ממליצים  הרופאים  מרבית   ,0 מגיל 
40 שנה.  והניסיון הרפואי אתו למעלה מ- 
לרכישה ללא מרשם רופא

אילו עדשות מומלצות לשימוש?*

>

>

>

>

>

>
>

>

>

 DISPO
Aspheric עדשות 

חודשיות הידרוג'ל 
המצטיינות בתכונות 

אלסטיות מעולות יחד 
עם תכולת נוזל גבוהה

 Alcon AIR
 OPTIX
AQUA עדשות 
מגע סיליקון הידרוג'ל 

 DISPO BIO 
חודשיות עדשת 
סיליקון הידרוג'ל

Oasys עדשות דו-
שבועיות, סיליקון הידרוג'ל 

 johnson & :יצרן
: johnson Acuvue

עדשות מגע יומיות 1 
 Dailies Total-
 ALCON – Air

optix

1Day moist
עדשות יומיות. יצרן:

 johnson &
johnson Acuvue

 Air Optix
 Hydra Glyde
של המותג אלקון 
מבית לפידות מדיקל 
– עדשות סיליקון 
הידרוג'ל 

 Bausch &
 Lomb SofLens
59 עדשות חודשיות 
הידרוג'ל, חומר 
הגלם מתוכנן לדחות 
הצטברות חלבונים 
ומכיל 59% מים

 PureVision 2
עדשות חודשיות

מרכיבים עדשות מגע? שימוש לא נכון וטיפול כושל מהווים סכנה לעיניים שלכם  כך 
תשמרו על בריאות העיניים בעונת המעבר
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אל המקורותתשבצים ///

טריוויה

סודוקו

מראה מקום

את הפתרונות יש לשלוח לפקס. 03-5796645, לציין שם, טלפון וכתובת מדויקת. בין הפותרים יוגרלו פרסים

התשבצים באדיבות עוזי קייש

זן
או

מ

נך
או

מ
זן

או
מ

נך
או

מ

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
מפל בנחל חרמון

////////////////////////// אפשר לחשוב

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. זה נהנה, וזה לא חסר = הזאב   
שבע, והכבשה שלמה

2. טוב כלב חי מן האריה המת
3. מאחורי הפרגוד

תשובות:

תשובות:

ּן ָּבִרים, ָוֶאְתַחַנ ְַּנחּוָמא - ְד ַּף כ', ַעּמּוד ב' 2. קֶֹהֶלת ט', ד' 3. ת ָּא ד ָָּבא ַקמ 1. ב

1. זמן פנוי. "לא היה לנו ____" )סנהדרין סח.(
ל.(  )שבת  לך"  לו ____  "אמר  לך.  כופר,נסלח  עוונך   .2

)בהיפוך אותיות(
3. פתרון,פרוש,באור. "ומי יודע ___ דבר" )קהלת ח א(

4. מפרשיות השבוע.
ל  )שמות  עולם"   ____" הדורות.  לכל  קבועה  הלכה   .5

כא(
שבמקרא                   "כתובים"  בספרי  המשלים  ספר  של  שמו   .7

המיוחס לשלמה המלך.
11. קיצור המילים : בעל פה.

12. רעש,שאון. "קול ____ הגשם" )מלכים א יח מא(
13. שם מליצי ליין. "ודם ענב תשתה ____" )דברים לב 

יד(
14. קטן. "בעוף ה____" )חולין ג א(

15. מפרשיות השבוע. )בהיפוך אותיות(

1. פיטום. "וההיא ____ היינו הלעטה" )תוספות שבת קנה: (
במקום  המזרחי.  הירדן  בעבר  ראובן  שבט  בנחלת  ישוב   .2
ישראל.            עם  למלחמה  צבאו  את  חשבון  מלך  סיחון  אסף  זה   

"ויבא _____ וילחם בישראל" )במדבר כא כג(
3. לשוא,לחינם. "____ רדפוני" )תהלים קיט פו(

4. יחס של רצון וחיבה. "רוח ___" )זכריה יב י(
והמכוה  "השחין  כויה.  על-ידי  העולות  דלקת,אבעבועות   .5

וה____" )נגעים ו ח(
 ____ אסור  "דבור  אדם.  של  במוחו  החולף  מחשבה,רעיון   .6

מותר" )שבת קיג: ( )בלשון רבים(
לקינוח  מנה  העיקרי,  למזון  הפת,תוספת  לתיבול  מאכל   .10

סעודה. "ברך על ה____ שלפני המזון" )ברכות ו ה(
12. יהיר,גאותן. "משרבו ____ הלב" )סוטה מז: ( )בלשון יחיד( 

)לא בלשון סמיכות(
כו(  ה  )שופטים  ראשו"   ____ סיסרא  "והלמה  מחץ,נקב.   .13

)בלשון זכר(
14. קיצור המילים : יהי רצון.

העמוד טעון גניזה

1. בעלה. "תרע עינה ב___   ___" )דברים כח נו(
7. אדם בעל צבע עור ושער לבן ובהיר ביותר,לבקן. "הרואה את 

ה___ אומר" )ברכות נח: ( )בלשון יחיד(
ולשיבוץ.  לריפוד  הצדף,המשמש  כעין  השיש  ממיני  אחד   .8

"רצפת בהט ושש ו___" )אסתר א ו(
9. חשב,זמם,הגה. "אנכי ____ עליכם" )ירמיה יח יא( )גוף שלישי 

עבר(
10. מושל מדינה או מושל מחוז בימי קדם. "לחם ה___" )נחמיה 

ה יח(
 .65  - הגימטריה  את  המרכיבות  האותיות  שתי  את  רשום   .11

)מימין לשמאל(
כח  )ישעיה  מעשהו"   ___ "מעשהו  רגיל.  מוזר,משונה,בלתי   .12

כא(
13. מביש,גורם חרפה. "בן מביש ו___" )משלי יט כו(

14. ענף רך או קטע מענף המשמש לשתילה בקרקע או להרכבה. 
"____ של תאנה" )כלאים א ח(

לרפואה.  או  לבשמים,לסיכה  שונים  סממנים  של  תערובת   .15
"רקח ____ מעשה" )שמות ל כה(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

קושיות  דקים,  דיוקים  ידי  על  דברים  ברור  ויכוח,   .1
ותרוצים, משא ומתן הילכתי חריף. "וב____ התלמידים" 

)אבות ו ה(
6. שומר שכר,מי שקיבל על עצמו לשמור חפץ של חברו 

בשכר קצוב. "___ שכר" )בבא מציעא ז ח(
7. רקב,ריקבון. "שרשם כ___ יהיה" )ישעיה ה כד(

8. דבר אחר. "זאת ועוד ____" )סנהדרין קד.(
9. כלי קיבול גדול למים או לנוזלים אחרים. "ואת ____ 

הנחשת" )מלכים ב כה יג(
פציעה.  בעד  לנחבל,פיצויים  החובל  שמשלם  קנס   .10

"של אחרים ____ למי" )בבא קמא פז.(
"כלו  אינם שווים.          וליבו  ישר,צבוע,שפיו  13. בלתי 

____ ומרע" )ישעיה ט טז( )בלשון רבים(
14. זבל. "כ___ על פני" )מל"ב ט לז( )בכתיב מלא(

16. מהיר לכעוס,כעסן,שאינו סבלן. "____ אפים" )משלי 
יד יז(

17. טענות ומענות. "_____ ודברים" )כתובות י ו(

1. זכותו יגן עלינו אמן 2. תבנה ותכונן במהרה בימינו אמן 3. תהי נשמתו 
צרורה בצרור החיים  4. אברהם אבינו עליו השלום 5. חבר 6. פליט 7. בית 
8. בן 9. עשרת אלפים 10. האותיות הסופיות 11. טיפש.  12. לכתחילה 13. 

התחתונה 14. יד 15. פור, פיס. 16. אחיטופל

1. ראשי תיבות זיע"א. 
2. תובב"א - ראשי תיבות של...

3. תנצב"ה - ראשי תיבות של...
4. מי הוא אאע"ה?

5. "עשה לך רב וקנה לך..."
6.  "שריד ו..."

7.  "...הלל", "...המקדש", "...דוד".
8.  "...אדם", "...חיל", "...בית".

9. כמה היא רבבה?
10. מיהן מנצפ"ך?

11. הסכל הוא טיפש או חכם?
12. המילה בדיעבד היא היפוכה של...

13.  הפסיד, "ידו על...".
14. לגידם חסרה ה...

15. מילה נרדפת לגורל.
16. עצה רעה היא "עצת..."
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